
Unde poate fi  utilizat
ÎN MOD DIRECT:
-  ca şi impregnant şi strat de fi nisaj, pe lemn brut, 
care poate să nu fi e de înaltă calitate.
Lucrăm în două faze, primul strat este utilizat 
pentru impregnare, cu rolă din burete alb, al doilea 
strat, doar pentru aplicări orizontale puteţi utiliza 
o rolă din plastic fi letată, obţinând acelaşi rezultat 
ca şi cum aţi fi  aplicat 5 sau 6 straturi de vopsea 
obişnuită. Suprafaţa trebuie să fi e şlefuită înainte 
şi între cele două faze.
- pe structuri din metal (mese, raft uri, etc) pentru 
un aspect metalic lucios.

DUPĂ APLICAREA PRODUSULUI SOTTOSOPRA 
CULOARE PENTRU INTERIOARE:
- pe toate obiectele sanitare pentru a le readuce la 
strălucirea de odinioară sau pur şi simplu pentru a 
obţine o culoare în trend sau unică de felul său, 
- pe pereţii băii, cabinei de duş, în bucătărie, 
laboratoare în general, ca şi înlocuitor pentru 
gresie şi faianţă, 
- pe mobilierul suspendat din bucătărie, 
electrocasnice, 
- pe modele din polistiren pentru a mări duritatea 
superfi cială. 

APLICARE CU ROLA
(VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI INSTRUCŢIUNILE)

PĂSTRARE LA TEMPERATURI >5°C

CURĂŢAŢI CU ACETONĂ
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE UŞOARĂ

IMPERMEABIL REZISTENŢĂ RIDICATĂ
FINISAJ  EPOXIDIC TRANSPARENT
RĂŞINA CU CONŢINUY RIDICAT DE 
PARTICULE SOLIDE

0,250 L 
± 2,5 m2

GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33
24060 Castelli Calepio (Bg) - Italia
Tel 0039 035 847453 - Fax 0039 035 848691 - gapipaints@gapipaints.it

viaţă utilă după amestecare
uscat la atingere
supravopsibil
complet uscat

1h
12 h
24 h
7 zile

ACHTUNG     KOMPONENTE «A»
Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hau-
treizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursa-
chen. Gi� ig für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Methyl 
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, Bis 
(1,2,2,6,6-penthamethyl-4-piperidyl) sebacate. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Au-
genschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung 
oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche 
Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts/Behälters 
gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/interna-
tionalen Vorschri� en.
Enthält:: CAS.   25068-38-6 Reaction product: 
bisphenol-A-(epichlorhydrin),epoxy resin (number 
average molecular weight ≤ 700);; CAS.   68609-97-2 
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derives; CAS 
16096-31-4 1,6-bis (2,3-epoxypropoxy) hesane

DANGER GEFAHR                            KOMPONENTE «B»
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesun-
dheitsschädlich bei Hautkontakt. Verursacht schwere 
Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 
in die Hände von Kindern gelangen. Staub / Rauch 
/ Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. 
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz 
/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: 
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
oder Arztanrufen. Unter Verschluss au� ewahren. 
Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den 
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen 
Vorschri� en Enthält S: CAS 2855-13-2 3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyclohexylamine, CAS 1760-24-3 
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; CAS 
100-51-6 benzyl alcohol

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie 
a/j): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 50g/l VOC
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LAC VITRIFIANT
Produse Sanitare, Mobilier, 
Electrocasnice

Timpi la temperaturi de 20 °C şi umiditate sub 55%.

Ambalajul conţine:
Un borcan cu componenta “A”,
un borcan cu componenta “B”,
Instrucţiuni de utilizare şi sfaturi.

După aplicarea produsului Sottosopra 
Culoare pentru interioare În mod direct
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CARACTERISTICILE PRODUSULUI

SottoSopra Vitrifiant prezintă un aspect final ca al 
unei adevărate lăcuiri lucioase, cu un aspect ceramic 
excepţional, este o răşină cu finisaj epoxidic cu două 
componente, transparent, incolor, cu conţinut ridicat de 
particule solide, autonivelant, cu aspect strălucitor.  Are 
o rezistenţă ridicată la abraziune, la detergenţii folosiţi 
în mod obişnuit la curăţenie. Creează o peliculă complet 
impermeabilă, inaderentă pentru uleiuri şi grăsimi în 
general. Rezistent la apă caldă (max 50°C). .

UNDE POATE FI UTILIZAT

ÎN MOD DIRECT: 
-  ca şi impregnant şi strat de finisaj, pe lemn brut, care 
poate să nu fie de înaltă calitate.
Lucrăm în două faze, primul strat este utilizat pentru 
impregnare, cu rolă din burete alb, al doilea strat, doar 
pentru aplicări orizontale, cu rolă din plastic filetată, 
obţinând acelaşi rezultat ca şi cum aţi fi aplicat 5 sau 
6 straturi de vopsea obişnuită. Suprafaţa trebuie să fie 
şlefuită înainte şi între cele două faze.
- pe structuri din metal (mese, rafturi, etc) pentru un 
aspect metalic lucios.

DUPĂ APLICAREA PRODUSULUI SOTTOSOPRA CULOARE 
PENTRU INTERIOARE:
- pe toate obiectele sanitare pentru a le readuce la 
strălucirea de odinioară sau pur şi simplu pentru a 
obţine o culoare în trend sau unică de felul său, 
- pe pereţii băii, cabinei de duş, în bucătărie, laboratoare 
în general, ca şi înlocuitor pentru gresie şi faianţă, 
- pe mobilierul suspendat din bucătărie, electrocasnice, 
- pe modele din polistiren pentru a mări duritatea 
superficială. 

OBSERVAŢII TEHNICE ŞI PRECAUŢII

Grosimea medie a stratului: circa 100 micron ud, 
echivalentul a circa 95 microni la peliculă uscată şi până 
la 300 microni ud cu rolă de calibrare.
Timpul necesar pentru aplicare: vă reamintim că, 
fiind vorba de un produs cu două componente, după 
circa 1 oră (viaţă utilă), de la amestecarea celor două 
componente “A” şi “B”, produsul nu mai poate fi utilizat.

Rezistenţa la spălare şi abraziune: rezistenţa la spălare 
şi abraziune va fi atinsă după 7 zile de la aplicare, totuşi, 
după 12 ore răşina va fi uscată la atingere.

Păstrarea produsului: la temperaturi mai mari de 
5°C; dacă utilizaţi produsul pe perioada de iarnă, vă 
recomandăm să lăsaţi produsul într-un mediu încălzit 
timp de trei-patru ore.

Produs neomogen: la temperaturi mai mici de 5°C, 

Componenta “A” ar putea să se cristalizeze şi să nu mai 
fie omogen. Calitatea produsului poate fi restaurată 
încălzindu-l la bain-marie până la 40°C.

Răşinile epoxidice sunt adecvate pentru uz intern 
şi pot suferi o uşoară îngălbenire. Pentru uz extern, 
trebuie să fie protejat în mod corespunzător cu produse 
acoperitoare colorate.

CONTROLĂM DACĂ AVEM TOT

SottoSopra Vitrifiant asigură o acoperire de 10 m2 pentru 
fiecare litru de produs şi pentru fiecare strat, şi de 2,5 
m2 pentru aplicări cu rolă de calibrare, doar pentru 
aplicări orizontale, să ne asigurăm că avem cantitatea 
necesară.
Al doilea strat poate fi aplicat între 24 şi 72 ore de la 
prima aplicare.

În afară de produs, mai avem nevoie de o rolă cu burete 
cu densitate ridicată şi eventual de o rolă de calibrare, 
de o spatulă sau de o şipcă dreaptă pentru a putea 
amesteca bine produsul.

O rolă cu bandă de hârtie pentru a proteja părţile care 
trebuie mascate, mănuşi, o cârpă care nu lasă scame 
şi acetonă pentru curăţarea ustensilelor şi eventualelor 
pete.

Nu purtaţi pulover de lână sau haine noi care lasă fibre 
(scame) minuscule.

CALCULAREA MATERIALULUI NECESAR

SottoSopra Vitrifiant regăseşte în ambalaje de: 0,250 litri 
(lemn: 0,63 m2 - ceramică: 2,5 m2), 0,5 litri (lemn: 1,26 
m2 - ceramică: 5 m2).

Evitaţi să realizaţi amestecuri parţiale ale 
componentelor, dacă este necesar vă reamintim că: 
Fiecare 100 ml (echivalentul a 106 g) de produs acoperă 
cu răşină 1 m2,
cu rolă ceramică 0,25 m2 (50 cm x 50 cm);

la 106 g amestec trebuie să luaţi 70 gr de Componenta 
“A” şi 36 g de Componenta “B”, pentru a cântări utilizaţi 
un cântar de bucătărie cu precizie de un gram.

70 g (comp. A) + 36 g (comp. B) = 106 g = 1 m2

Nu utilizaţi aceeaşi ustensilă pentru a preleva 
Componenta ”A” şi Componenta ”B”.

Închideţi bine recipientele.
Pentru lăcuire cu rolă de calibrare cu 106 g puteţi aplica 
răşină pe 0,25 m2, echivalentul unei suprafeţe de 50 cm 
x 50 cm.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

1.  Curăţaţi, degresaţi şi îndepărtaţi praful de pe suport. 

2.  Pentru lemn, şlefuiţi cu hârtie abrazivă. 

3. Suprafaţa trebuie să fie uscată şi fără particule 
neuniforme. Orice material friabil trebuie să fie 
îndepărtat cu mijloace mecanice. Orice strat care nu 
corespunde cerinţelor şi orice contaminare, cu uleiuri, 
grăsimi, etc. trebuie să fie îndepărtate. 

4. Aplicaţi unul sau două straturi de SottoSopra Culoare 
pentru Interioare în culoarea aleasă de voi, cu excepţia 
cazului când se doreşte obţinerea unui finisaj cu 
aspect de lemn, aşteptaţi 24 de ore înainte de a aplica 
SottoSopra Vitrifiant. 

AMESTECARE 

O amestecare proastă poate compromite uscarea răşinii 
sau crea pete uleioase.
Dacă trebuie să utilizaţi mai mult de o cutie, va trebui să 
procedaţi în acelaşi mod. Evitaţi prepararea mai multor 
cutii, întrucât aveţi circa 1 oră la 20°C pentru a putea 
utiliza produsul după ce aţi amestecat componentele. 
Această informaţie este calculată la 100 g de produs 
şi scade în mod exponenţial cu cantitatea atunci când 
amestecul este lăsat în recipientul în care este preparat.

APLICARE

1. Aplicaţi SottoSopra Vitrifiant utilizând o rolă cu burete 
alb. 

2.  Vă recomandăm să întindeţi produsul pentru a evita 
crearea de acumulări, mai ales pe verticală. 

3.  Pentru o rezistenţă mai bună vă recomandăm să 
aplicaţi 2 straturi, al doilea strat la o distanţă de 12-24 
ore. 

PE LEMN NOU:

4. Aplicaţi un prim strat diluat la 10% Diluant 90S150, cu 
rolă din mohair cu fire scurte sau pensulă spalter, pentru 
impregnare. 

5.  După 24 de ore, şlefuiţi cu hârtie abrazivă 280-320, 
îndepărtaţi praful cu o cârpă uşor umezită cu alcool. 

6.  Aplicaţi un al doilea strat utilizând rola de calibrare, 
trecând de mai multe ori până când veţi observa că sub 
rolă nu mai apar acumulări de răşină. Produsul poate 
fi lucrat timp de  1 oră pentru eliminarea eventualelor 
defecte superficiale. 

TIMPI 

Uscat la atingere 12 ore, supravopsibil 24 ore, complet 
uscat 7 zile.

Timpii indicaţi sunt calculaţi întotdeauna la o 
temperatura de 20°C. şi umiditate relativă de 55%.

Pe perioada de vară, cu temperaturi de peste 33°C şi/
sau umiditate relativă ridicată, aplicarea produsului nu 
este recomandată, la fel pe perioada iernii în locaţii cu 
temperaturi sub 10°C.
 
SFATURI PENTRU O BUNĂ APLICARE

Pentru a obţine o aplicare profesională puteţi să şlefuiţi 
uşor produsul SottoSopra Culoare pentru Interioare, cu o 
hârtie abrazivă fină (400 –600), după cel puţin 24 de ore 
de la aplicarea acestuia.

Îndepărtaţi resturile de praf cu o cârpă uşor umezită 
cu alcool şi aplicaţi răşina pentru finisaj SottoSopra 
Vitrifiant.

În mod normal sunt suficiente 45 minute pentru 
aplicarea a 0,500 litri de răşină, evitaţi acumulările de 
produs.

Evitaţi zilele foarte calde sau foarte reci, încercaţi să 
lucraţi la temperaturi cuprinse între 16 şi 30°C.

Eventualele mici imperfecţiuni pot fi îndepărtate prin 
şlefuire cu hârtie abrazivă între aplicarea primului şi al 
celui de-al doilea strat.

Dacă vopsiţi lemn, şlefuirea cu hârtie abrazivă între 
aplicarea straturilor este indispensabilă pentru 
îndepărtarea fibrelor de lemn.

Mediul în care lucraţi trebuie să fie pe cât posibil lipsit 
de praf.

La reducerea temperaturii ambientale, timpii de uscare 
şi de viaţă utilă se vor mări, în timp ce la temperaturi 
ridicate timpii se vor scurta.

În primele 7 zile evitaţi utilizarea detergenţilor, utilizaţi 
doar o cârpă udată cu apă şi bine stoarsă.

RO 75E0090C
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